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Το παρόν άρθρο γράφτηκε μετά από ευγενική πρόσκληση του Κέντρου Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης Ποροΐων. 

 

Το πρώτο παγκόσμιο lockdown για την αποφυγή των χειρότερων επιπτώσεων της πανδημίας 

συνοδεύτηκε με μερικές πολύ αισιόδοξες εικόνες. Δελφίνια μέσα σε λιμάνια, πόλεις της Κίνας 

με διαύγεια αδιανόητη βάσει των συνηθισμένων επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης της 

περιοχής, κοκ. Άραγε το περιβάλλον ευνοήθηκε από την πανδημία;  

Στο πρώτο lockdown, τον Απρίλιο του 2020 παρατηρήθηκε εξαιρετικά μεγάλη μείωση των 

εκπομπών διοξειδίου του αζώτου στις ευρωπαϊκές χώρες, που κυμάνθηκε από 20% στις 

πρώην ανατολικές χώρες, έως 40% ή 60% σε χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η 

Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο.  

Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), το 2020 

παρατηρήθηκε μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ σε σχέση με τα επίπεδα 

του 2019, χωρίς ακόμα να μπορεί αν εκτιμηθεί η ακριβής μείωση που επιτεύχθηκε. Ο Διεθνής 

Οργανισμός Ενέργειας εκτίμησε επίσης πως το 2020 η παγκόσμια ενεργειακή ζήτηση 

μειώθηκε περίπου 6%.  

Υπήρξαν βέβαια και αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες. Η τρομερή αύξηση των 

υγειονομικών αποβλήτων είναι ίσως η σημαντικότερη. Δισεκατομμύρια μάσκες και γάντια 

χρησιμοποιούνται και σε μεγάλο μέρος καταλήγουν ανεξέλεγκτα στο φυσικό περιβάλλον. Αν 

κάθε άνθρωπος σε παγκόσμιο επίπεδο χρησιμοποιεί μια μάσκα κάθε μέρα, θα 

καταναλώνουμε κάθε μήνα 129 δις μάσκες.  

Όλες οι παραπάνω παρενέργειες, θετικές και αρνητικές, που προκάλεσε η πανδημία στο 

περιβάλλον έχουν έναν κοινό παρονομαστή. Τη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας σε 

παγκόσμιο επίπεδο ως απόρροια των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης του κορονοϊού. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτίμησε πως το 2020 θα παρατηρηθεί μείωση του ευρωπαϊκού ΑΕΠ 

κατά 7,6%, νούμερο διόλου αμελητέο. 

Όμως ο κορονοϊός δεν θα κυριαρχεί για πάντα. Σύντομα θα επιστρέψουμε σε κανονικούς 

ρυθμούς στη ζωή μας. Και σύντομα θα παρουσιαστεί ως άμεση προτεραιότητα και ανάγκη η 

επιστροφή σε υψηλούς ρυθμούς αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ. Μπορούμε να αισιοδοξούμε 

πως η οικονομική μεγέθυνση θα ενσωματώσει τα μαθήματα της πανδημίας και θα υλοποιηθεί 

με πρόσταγμα την περιβαλλοντική προστασία;  

Στον σύντομο ορίζοντα η απάντηση δεν μπορεί να είναι θετική. Θα βγούμε από την πανδημία 

με τα ίδια σπίτια, τα ίδια αυτοκίνητα, τους ίδιους δρόμους, τις ίδιες παραγωγικές διεργασίες 

που είχαμε και πριν την υγειονομική κρίση. Επομένως, τα προσεχή χρόνια δεν θα 

αποφύγουμε να βιώσουμε μια περαιτέρω υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. Όμως 

αυτή είναι η μια όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη λέει πως το κύριο μάθημα που λαμβάνουμε 

εν μέσω πανδημίας δεν είναι εύκολο να αγνοηθεί: η δημόσια υγεία είναι άμεσα συνδεόμενη με 

την υγεία του περιβάλλοντος.  

Η υποβάθμιση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων οδηγεί σε υποβάθμιση της 

ανθρώπινης υγείας. Εμείς καταστρέφουμε το περιβάλλον, εμείς εισπράττουμε το κόστος 

αυτής της καταστροφής. Ο ΕΟΠ εκτιμά ότι πάνω από το 50% των ζωονόσων από το 1940 

έως σήμερα σχετίζονται με ενέργειες που έχουν γίνει για εντατικοποίηση της γεωργίας, 

χτίσιμο φραγμάτων, δημιουργία αρδευτικών συστημάτων και βιομηχανική γη. Η αποδάσωση 

των τροπικών επίσης έχει βρεθεί πως σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη ζωονόσων. Η 

απώλεια πολύτιμων οικοσυστημάτων και ενδιαιτημάτων, συμπιέζει τον χώρο για την άγρια 

ζωή, τη φέρνει πιο κοντά σε άλλα είδη και στον άνθρωπο, βοηθά στην εξάπλωση των νόσων 

σαν αυτή που μας ταλαιπωρεί σήμερα.  



Και μακάρι η περιβαλλοντική καταστροφή αν ευθύνονταν μόνο για την εξάπλωση των 

ζωονόσων. Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι επίσης καταστροφική για την ανθρώπινη υγεία. Το 

2018 εκτιμάται ότι σε όλη την Ευρώπη (σε 41 χώρες) υπήρξαν σχεδόν 500.000 πρόωροι 

θάνατοι εξαιτίας της ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια, οξείδια του αζώτου, όζον κλπ.Το 

πρόβλημα είναι ιδιαίτερα μεγάλο στα Βαλκάνια. Στην Ελλάδα οι απώλειες υπολογίζονται σε 

περίπου 15.000. Μάλιστα, στην αναλογία πρόωρων θανάτων ανά εκ. πληθυσμού 

καταλαμβάνουμε μια από τις χειρότερες θέσεις στην ΕΕ, δείγμα του ότι έχουμε πολλά να 

κάνουμε.  Η ατμοσφαιρική ρύπανση φαίνεται επίσης πως σχετίζεται άμεσα και με την 

θνησιμότητα από τον COVID19. Έρευνα στις ΗΠΑ έδειξε ότι μικρή αύξηση (1 μg/m3) των 

συγκεντρώσεων PM2.5 σχετίζεται με 8% αύξηση της θνησιμότητας από τον κορονοϊό. 

Παρόμοια έρευνα στην Ολλανδία εκτιμά ότι για την ίδια αύξηση στη συγκέντρωση 

παρατηρείται αύξηση θνησιμότητας κατά 13-21%. 

Αυτό που ζούμε σήμερα είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου σχετικά με τα όσα έπονται 

εξαιτίας της συνεχιζόμενης πίεσης προς το περιβάλλον. Η αλλαγή του κλίματος όπως 

μεταφράζεται σε αύξηση της θερμοκρασίας ή συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων 

επιφέρει μεγάλο φόρο για την ανθρώπινη υγεία. Με άλλα λόγια, η υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος θα κάνει ολοένα και πιο δύσκολη τη ζωή της ανθρωπότητας και αυτό λοιπόν 

είναι ένα δίδαγμα που δεν μπορεί να αγνοηθεί από την παγκόσμια κοινότητα. 

Σήμερα περισσότερο από ποτέ απαιτούνται ριζικές αλλαγές και επαναπροσδιορισμός της 

σχέσης μεταξύ των ανθρώπων και της φύσης, αν θέλουμε να προστατεύσουμε όχι απλά την 

εναπομείνασα χλωρίδα και πανίδα, αλλά το ίδιο το ανθρώπινο γένος. Φιλόδοξες πολιτικές 

χρειάζεται να εφαρμοστούν τα επόμενα χρόνια για να αντιστρέψουν το κλίμα. Τα μέτρα αυτά 

περιλαμβάνουν: 

- Την αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων και η εξάλειψη πρακτικών μη 

βιώσιμης εκμετάλλευσης φυσικών πόρων 

- Τη λήψη μέτρων για το εμπόριο άγριας ζωής 

- Τον ριζικό πράσινο μετασχηματισμό της ενέργειας 

- Την εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών στην βιομηχανική παραγωγή 

- Την συγκράτηση της κατανάλωσης σε βιώσιμα επίπεδα 

- Τη δημιουργία ενός ανθεκτικού διατροφικού συστήματος 

Αυτή είναι η διαδρομή που πρέπει να χαράξουμε. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει.   

 

 

 

 

 


